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 السؤال الثاني :

 صل من العمود ) أ( بما يناسبو من العمود ) ب( :  -1

 ب أ  

 آدم ىو  أول 

 من نواقض الوضوء                                      

 عبد قوم عاد

اكتسب النبي صمى اهلل عميو وسمم من رعي الغنم  صفة             
                                   المقصود بـ) البمد األمين( في سورة ) التين( ...                                                                      

 النوم العميق

 مكة

 التفكر

                                           فرائض الوضوء                                                                                                                 
 البشر

 األصنام

 

 )أ( ما يناسبة من العمود )ب( صل من العمود  -2

 ب              أ            
 نواقض الوضوء   إال بيا الوضوء ال يصح ىي أركان 
 أركان الوضوء  األشياء التي يبطل الوضوء بسببيا 
 الماء الطيور  ثالث ركعات 
 صالة المغرب  الذي لم يتغير لونو أوطعمو أو رائحتو 

  
 

  



 

 صل من العمود ) أ ( بما يناسبو من العمود )ب( :  -3

 ب أ
 قبل اليجرة السالم (      خمق اهلل )تعالى( سيدنا آدم )عميو  -
سورة التين  سورة مكية؛ أي نزلت  عمى رسولنا  -

 الكريم )صمى  اهلل عميو وسمم(
 بالبول

أمضى  النبى  ) صمي اهلل عميو وسمم ( مع  حميمة   -
 السعدية قرابة

 ترابمن 

 أربع سنوات الطيارة من البول والغائط شرط -
 لصحة الصالة. اهلل عميو وسمم( عن إفساد الماء الراكد ىنيانا )صم -
 من العمود )أ( بما يناسبو من العمود )ب(: لص -4
 اتصف قوم عاد بـــ 
 الممك المسئول عن نزول المطر 
 .الركن الثاني من أركان اإلسالم 
 بعث اهلل الرسل 
  مصادر الماءعدم إفساد 

 الصالة 
 الكبر 
 ميكائيل 
  األمراض انتشاريمنع 
 يداية الناسل 

 صل من العمود )أ( بما يناسبو من العمود )ب(: -5

 )ب( ) أ (

 المالئكة -١

 الماء الطيور -٢

 السيدة حميمة السعدية -٣

  آدم )عميو السالم( -4

 خمق اهلل )تعالى( اإلنسان -٥

 أرسل اهلل )تعالى( نبيو ىودا -٦

 أ ( إلى قوم عاد.) 

 )ب( ال يصح التطير بو.

 )جـ( جعمو اهلل )تعالى( خميفة في األرض.

 ) د ( خمقيم اهلل )تعالى( من نور.

 )ىـ( يصح التطير بو.

 ) و ( مرضعة الرسول )صمى اهلل عميو وسمم(.

 ) ز ( في أحسن تقويم.



 صل من العمود )أ( بما يناسبو من العمود )ب(: -6

        

 )ب( ) أ (

 البشر -١

 الماء النجس -٢

 توفيت آمنة بنت وىب -٣

 الحجر األسود -٤

 أقسم اهلل )تعالى( في سورة التين بـ  -5

 دعاء الخروج من الخالء -6

 ) أ (  غفرانك.

 )ب( ال يصح التطير بو.

 )جـ( ىو بداية نقطة الطواف ومنتياه.

 ) د ( خمقيم اهلل )تعالى( من تراب.

 )ىـ( يصح التطير بو.

 ( وكان محمد في السادسة من عمره.) و 

 ) ز ( ىذا البمد األمين.

 صل من العمود )أ( بما يناسبو من العمود )ب(: -7

 )ب( ) أ (

 آدم )عميو السالم( -١

 الماء الطيور -٢

 يوجد الحجر األسود -٣

 محمد )صمى اهلل عميو وسمم( -٤

 اتيم قوم عاد نبييم ىودا بـ  -٥

 من شروط الوضوء -٦

 السفو والكذب.) أ (  

 )ب( في الركن الشمالي لمكعبة.

 )جـ( رعى األغنام ليساعد عمو.

 ) د ( عممو اهلل )عز وجل( األسماء كميا.

 )ىـ( في الركن الجنوبي الشرقي لمكعبة.

 ) و ( ىو الذي لم يتغير طعمو أو لونو أو رائحتو.

 ) ز ( النية ومحميا القمب.

 العمود )ب(:صل من العمود )أ( بما يناسبو من   -8

 

 



 
ْيُتونُ  التِّينُ  .1  )عميو السالم( جبريلُ  -أ  َوالزَّ
 َخمقِ  في المصوِّرِ  اهللِ  قدرةِ  َمظاىرِ  ِمن .2

  اإلنسانِ 
 الُمثمرةِ  األشجارِ  من نوعانِ  -ب

 والحواسِّ  العقلِ  ِنعمةُ  -ج  الوحيِ  عن المسئولُ  المَمكُ  .3
 تقويٍم، أحسنِ  في اإلنسانَ ) تعالى(المَّوُ  خمقَ  .4

 :أي
 ُحكًما وأعدَليم أعَمَميم -د

 صورةٍ  أحَسنِ  -ه َتعِني: « ِفي َأْحَسِن تَْقِويم »
 صل من العمود )أ( بما يناسبو من العمود )ب(: -9

 حكمِتو -أ من عاداِت أىِل مكةَ  .1
 أن ُترِضَع نساُء الباديِة أبناَءىم  -ب باألمانِة؛ لذلك )صمى اهلل عميو وسمم(اتَّصَف الرسوُل  .2
 عادٍ   -ج قوَم عاٍد بِـ)تعالى( المَّوُ أىمَك  .3
َرِضَيِت القبائُل بالنبيِّ صمى اهلل عميو وسمم َحَكًما بينيا؛  .4

 بسببِ 
 ريٍح َصْرَصٍر عاتيةٍ   -د

كاَن الناُس َيحفُظون أمواَليم عند النبيِّ   -ه إلى قوِم   )عميو السالم (نبيَّو ىوًدا ) تعالى ( أرسَل اهللُ    .5
 سمم()صمى اهلل عميو و 

 صل من العمود )أ( بما يناسبو من العمود )ب(: -11

 
 ثالُث َرَكعاتٍ   -أ ماُء البحرِ  .1
 يِصحُّ التطيُر بو   -ب ِمن فضِل الوضوءِ  .2
 َنِجَسة  -ج الحمَّاُم مكاٌن لقضاِء الحاجِة؛ لذلكَ  .3
 مغفرُة الذنوبِ    -د صالُة المغرِب  .4
؛ ألنيا   .5  ال ندُخل ومعنا المصحفُ    -ه ال يجوُز الوضوُء بمياِه الصرِف الصحيِّ
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 عمره.
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 سالميةاإلدينية التربية ال إجابات                                  

                                     

 الصف الرابع                               

 أمام العبارة الخطأ :  X )( أمام العبارة الصحيحة وعالمة ) ضع عالمة )السؤال األول: 

 ( X )عليه السالم( لغة الطير.                 ) علم هللا )تعالى( سيدنا آدم .1
 (  أمر هللا )تعالى( المالئكة بــالسجود آلدم.                              ) .2
 ( X) خرجت حليمة السعدية إلى المدينة المنورة بحثا عن طفل ترضعه.     .3
 ( )  .                 يحاسب عليه العبد يوم القيامة  أول ماالصالة هي  .4
 ( ) الماء الطهور هو الذي لم يتغير لونه أو طعمه أو رائحته.             .5
 ( )     .               خلق آدم عليه السالم سبقخلق  المالئكة  .6
 ( )    .                                 خلق هللا اإلنسان من طين .7
 ( X)           .               هود عليه السالم كان من ذرية يعقوب .8
 ( X)             .       النية ومحلها القلب ليست من شروط الوضوء .9

 ( X)   اتصف قوم عاد بالرحمة  .                        .10
 ( )   أهلك هللا قوم عاد بريح شديدة                   .11
كان محمد صلى هللا عليه وسلم في األربعين من عمره عندما تجمع  .12

 ( X)       ش لتجديد الكعبة. سادات قري

 ( X)    جد النبي وهو في السادسة من عمره مات  .13

 ( )    ولد النبي في الثاني عشر من ربيع األول  .14
 ( )    ِبالَعْقل والتفكير لصالح الكون    هللا اإلنسان  َميَّزَ  .15
 ( X)    اليومية  ضعف السمع ال يؤثر على القيام بالوظائف  .16
اِدَسِة من عمره  ُتِوفِ َيْت آمِ  .17  ( ) َنُة ُأمُّ الرَُّسوِل )َصلىَّ َّللاَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم( َوُهَو ِفي السَّ
الِة  .18 ِة الصَّ  ( )     الطََّهاَرُة ِمَن الَبْوِل َوالَغاِئِط َشرٌط ِلِصحَّ



  .( )    تعلمت المالئكة أسماء األشياء من آدم عليه السالم  .19
20.  ُ  ( X)   .بَْعَد َخْلِق آَدَم َعلَْيِه السهََلم الَمََلئَِكةَ  (تَعَالَى)َخلََق َّللاه
ييِة  بَِعيةَدة  َعةِن  .21 ِمْن َعاَداِت أَْهِل َمكهةَ إِْرَساُل أَْبنَائِِهْم إِلَى البَاِديَِة ليَْنَشئوا فِي بِيئَةة  ِصةحيِ

 ( )          األَْمَراِض.
 ( )  اِدِر الَماِء َوَعَدِم تَْلِويثَِها.ُم َعلَى الِحفَاِظ َعلَى َمصَ َحثهنَا اإِلْسََل   .22
23.  ُ  ( )   اإِلْنَساَن َعْن َسائِِر َمْخلُوقَاتِِه بِالعَْقِل.  (تَعَالَى)َميهَز َّللاه
 ( X)  بِِرَداء  َوَغطهى الَحَجَر األَْسَوَد. (َصلهى هللاُ َعلَْيِه َوَسلهمَ )َجاَء النهبِيُّ  .24
ْيتُوِن.فِ  (تَعَالَى)أَْقَسَم هللاُ   .25  ( )    ي ُسوَرةِ التيِيِن بِالتيِيِن َوالزه
26.   ُ . الَمََل  (تَعَالَى)َخلََق َّللاه  ( )      ئَِكةَ ِمْن نُور 
نَا. (تَعَالَى)نَْشُكُر هللاَ  .27  ( )    بِالِحفَاِظ َعلَى أَْجَساِمنَا َوَحَواسيِ
َرةِ بَْحثًا َعْن ِطْفل  تُْرِضعُهُ. َخَرَجْت َحِليَمةُ السهْعِديهةُ إِلَى الَمِدينَِة الُمنَ .28  ( X) وه
 ( X)   الَماُء الطهُهوُر ُهَو الهِذي تَغَيهَر لَْونُهُ َوَطْعُمهُ َوَرائَِحتُهُ.  .29
 ( )   ُهَو الَملَُك الَمْسئُوُل َعِن الَوْحيِ.  (َعلَْيِه السهََلم)ِجْبِريُل   .30
 ( X)       َكاَن قَْوُم َعاد  يَْسُكنُوَن فِي َمكهةَ. .31
 ( )   َما أََمَرُهْم.  (تَعَالَى)يَْعُصوَن هللاَ  الَمَلئَِكةُ ِعبَاٌد ُمْكَرُموَن لَ  .32
 ( X)  فََرفَُضوا.  (َعلَْيِه السهََلم)الَمَلئَِكةَ بِالسُُّجوِد آلَدَم  (تَعَالَى)أََمَر هللاُ  .33
 ( )  ا بِِه يَُمييُِزهُ َعْن َغْيِرِه. َخاص   ُكله إِْنَسان  َشْكًَل  (ُسْبَحانَهُ )أَْعَطى هللاُ   .34
ةةد    .35 َصةةلهى هللاُ َعلَْيةةِه )أََحلهةةِت البََرَكةةةُ َعلَةةى بَْيةةِت السهةةييَِدةِ َحِليَمةةةَ السهةةْعِديهِة بُِوُجةةوِد ُمَحمه

 ( )         فِيِه.  (َوَسلهمَ 
ُر بَِماء  َوَضْعنَا فِيِه ُسكهًرا َولَْيُمونًا.   .36  ( X)    يَِصحُّ التهَطهُّ

 ( )   فِي ُسوَرةِ التيِيِن بَِجبَِل الطُّوِر بَِسْينَاَء.  (تَعَالَى)أَْقَسَم هللاُ   .37

ُ )تعالى( المَلئكةَ  كلهفَ  .38  ( X)     .األرِض  بإعمارِ  َّللاه

 ( X)        .اإلدغامُ  «األرِض  »كلمةِ  في الَلمِ  ُحكمُ  .39



 ( )    .الكونِ  يف والتأملِ  التفكُّرِ  إلىتعالى( (َّللاَُّ  دُعوناي .40

 ( )    .الَبصر ِنعمةِ  علىتعالى(   (هللَا  يشكرُ  أعَمى لشخص   يقَرأُ  َمن  .41

 ( X)    .واحد   تراب   من ُخِلقوا ألنهم واحدٌة؛ الناسِ  ِطباعُ  .42

 ( X)    .اإلظهارُ   "التِ ينِ " كلمِة  في الالمِ  ُحكمُ   .43

، من َّللاَُّ )تعالى( اإلنسانَ  خلقَ   .44  (  )   .نور   من كةَ المالئ وخلقَ  طين 

 ( X)    .اليدِ  بَصماتِ  وفي الصفاتِ  في متشابهونَ  الناُس  .45

 ( X)    .منه خوًفا  آدمَ  لسيِدنا المالئكةُ  سجَدتِ   .46

 ( )    .األرضِ  إلعمارِ  وذريَته  آدمَ  َّللاَُّ )تعالى( سيَدنا خلقَ   .47

 ( ✓)   .عذاِبه ِمن وحذََّرهم ،وحَدهَّللاَِّ  بَأْنُعمِ  قوَمه عليه السالم هودٌ  سيُدنا َذكَّرَ  .48
  .مكاَنه األسودِ  الحجرِ  وضعِ  على القبائلِ  خالفَ -رضي هللا عنه– الصديقُ  بكر   أبو أنَهى .49

     (X ) 

ِعها بعدَ  الكعبةِ  ترميمِ  ُمَحمٌَّد صلى هللا عليه وسلم في سيُدنا يشاِركْ  لم .50  ( X)  .تصدُّ

 ( )  .عنه ويخففَ  عمَّه ليساعدَ  ناِم؛األغ رعيِ  في  الرسوُل صلى هللا عليه وسلم عِملَ  .51

 ( X)     .بالطوفانِ  عاد   قومَ َّللاَُّ  أهلكَ  .52

ْعديةُ  َحِليمةُ  أحبَّْت  .53  ( )    .شديًدا حبًّا   محمًدا سيَدنا وأسرُتها السَّ

 ( X)   المنورةِ  المدينةِ  في صلى هللا عليه وسلم محمدٌ  سيُدنا ُوِلدَ  .54

 ( )    .الطوفانِ  بعدَ  األصنامَ  عبدَ  َمن أولُ  عاد   قومُ  .55

 ( X) ُعمِره من الثانيةِ  سنِ   حتى صلى هللا عليه وسلم محمًدا النبيَّ  آمنةُ  السيدةُ  أرضَعتِ  .56
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 ( ✓)    األسنانِ  سلِ غ أثناء في كوب   استخدامُ  الماءِ  على الحفاظِ  وسائلِ  من .58

 ( )   .الوضوءُ  به يصحُّ  األرضِ  باطنِ  من َيْنُبعُ  الذي العيونِ  ماءُ  .59
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نبورِ  غلقُ  الماء على المحافظةِ  وساِئل ِمن .61  ( ) .بالصابونِ  أيدَينا نغسلُ  حينَ  الصُّ
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 صل من العمود ) أ( بما يناسبه من العمود ) ب( : - 1

 ) ب( (أ)
 النوم العميق                                           البشر      ...آدم هو  أول  -1
 مكة                                 النوم العمبقمن ناقض  الوضوء   -2
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 ال  هي أركان :أركان الوضوء
  إال بهاوضوء لا يصح 

 

 تغير هو الذي لم ي  الماء الطهور
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 ثالث ركعات صالة المغرب  



 

 

ا أ ( ) الع ُمودِ  ِمن   ِصل   - 3  )ب( : الع ُمودِ  ِمن   يُن اِسبُه بِم 

ُ  َخلَقَ  -  السَلم : من تراب  )َعلَْيهِ  آَدمَ  َسييَِدنَا )تَعَالَى( َّللاه

يين  ُسوَرةُ  - ُ  )صلى  الَكِريمِ  على َرُسوِلنَا  نََزلَتْ  أَيْ  َمكيهةٌ؛ ُسوَرةٌ  التِ  قبل الهجرة  َوَسلهَم( َعلَْيهِ  َّللاه
 سنوات   أربع لي هللا عليه وسلم ( َمَع  حليمة  السعدية قَُرابَةَ النبى  ) ص  أَْمضىَ  -
ةِ  َشرطٌ  َوالغَائِطِ  البَْولِ  ِمنَ  الطهَهاَرةُ  -  الصهَلةِ  ِلِصحه
ُ  نهانا )َصله  - اِكدِ  إِْفَسادِ  َعنْ  َوَسلهَم( َعلَْيهِ  َّللاه  بِالبَْولِ  الَماء الره

 )ب(:صل من العمود )أ( بما يناسبه من العمود   -4
  الكبربـــاتصف قوم عاد 
 الملك المسئول عن نزول المطر    

 ميكائيل
 .الركن الثاني من أركان اإلسالم 

 الصالة
 هداية  الناسل بعث هللا الرسل 
  يمنع انتشار عدم إفساد مصادر الماء

  األمراض

 
 

 
 

 صل من العمود )أ( بما يناسبه من العمود )ب(: -5

 

 )ب( ) أ (

 ئَِكةُ الَمََل  -١

 الطهُهورُ  الَماءُ  -٢

 السهْعِديهةُ  َحِليَمةُ  السهييِدةُ  -٣

  (السهََلم َعلَْيهِ ) آَدمُ  -4

 اإِلْنَسانَ  (تَعَالَى) هللاُ  َخلَقَ  -٥

. قَْومِ  إِلَى ) أ (  َعاد 

 بِِه. التهطُهرُ  يَِصحُّ  ل (ب)

ُ  َجعَلَهُ  )جـ(  األَْرِض. فِي َخِليفَةً  (تَعَالَى) َّللاه

ُ  َخلَقَهم ) د ( . ِمنْ )تَعَالَى(  َّللاه  نُور 

 بِِه. التهطُهرُ  يَِصحُّ  )هـ(



ُسولِ  ُمْرِضعَةُ  ) و ( ُهوًدا نَِبيههُ  (تَعَالَى) هللاُ  أَْرَسلَ  -٦  .م(ه َوَسله ى هللاُ َعليْ )َصله  الره

. أَْحَسنِ  فِي ) ز (  تَْقِويم 

 أ( – 6ز( ، ) – 5جـ( ، ) – 4و( ، ) – 3هـ( ، ) – 2د ( ، ) – 1)

 

 صل من العمود )أ( بما يناسبه من العمود )ب(: -6

 

        

 )ب( ) أ (

 البََشرُ  -١

 النهِجسُ  الَماءُ  -٢
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 ُغْفَرانََك.(  ) أ 

 بِِه. التهطُهرُ  يَِصحُّ  لَ )ب( 

 َوُمْنتََهاهُ. الطهَوافِ  نُْقَطةِ  بَِدايَةُ  ُهوَ )جـ( 

ُ  َخلَقَُهمُ ) د (   تَُراب . ِمنْ )تَعَالَى(  َّللاه

 بِِه. التهطُهرُ  يَِصحُّ  )هـ(

دٌ  َوَكانَ ) و (   ُعُمِرِه. ِمنْ  السهاِدَسةِ  فِي ُمَحمه

 األَِميِن. لَدِ البَ  َهَذا) ز ( 

 أ( – 6ز( ، ) – 5جـ( ، ) – 4و( ، ) – 3ب( ، ) – 2د ( ، ) – 1)

 صل من العمود )أ( بما يناسبه من العمود )ب(: -7

 

 

 )ب( ) أ (

 (السهََلم َعلَْيهِ ) آَدمُ  -١

 الطهُهورُ  الَماءُ  -٢

 األَْسَودُ  الَحَجرُ  يُوَجدُ  -٣

دٌ  -٤  (مَ َوَسله  َعلَْيهِ  هللاُ  َصلهى) ُمَحمه

 بِـ  ُهوًدا َنبِيهُهمْ  َعاد   قَْومُ  اتهَهمَ  -٥

 َوالَكِذِب. السهفَهِ ) أ (  

ْكنِ  فِي)ب(   للَكْعبَِة. الشهَماِليِي  الرُّ

هُ. ِليَُساِعدَ  األَْغنَامَ  َرَعى)جـ(   َعمه

 ُكلهَها. األَْسَماءَ  (َوَجله  َعزه ) هللاُ  َعلهَمهُ ) د ( 

ْكنِ  فِيهـ( ) ِي  الَجنُوِبيِي  الرُّ  للَكْعبَِة. الشهْرقِي



 هُ أوْ لَْونُ  أوْ  ُمهُ عْ ر طَ َيتَغيه  لَمْ  الهِذي ُهوَ ) و (  ُضوءِ الو ُشُروطِ  ِمنْ  -٦

 .هُ تُ حَ ائِ رَ 

 القَْلُب. َوَمَحلَُّها النيِيهةُ ) ز ( 

 ز( – 6أ( ، ) – 5جـ( ، ) – 4هـ( ، ) – 3و( ، ) – 2د ( ، ) – 1)

 من العمود )ب(:صل من العمود )أ( بما يناسبه  -8

 
 

 

يينُ  .1 ْيتُونُ  التِ   جبريلُ  -أ  َوالزه

رِ  هللاِ  قدرةِ  َمظاهرِ  ِمن .2 ِ  َخلقِ  في المصوي

  اإلنسانِ 

 الُمثمرةِ  األشجارِ  من نوعانِ  -ب

 والحواسيِ  العقلِ  نِعمةُ  -ج  الوحيِ  عن المسئولُ  الملَكُ  .3

ُ  خلقَ  .4 ، أحسنِ  في اإلنسانَ َّللاه  ُحكًما دلَهموأع أعلََمهم -د :أي تقويم 

 صورة   أحَسنِ  -ه:تَعنِي « »

 

 اإلجابة :

 .المثمرة األشجارِ  من نوعانِ  .1

 .والحواس ِ  العقلِ  نِعمةُ  .2

 . ِجبريل .3

 .صورة   أحس ن .4

 .ُحكًما وأعد لهم أعل مهم .5
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 حكمتِه -أ ن عاداِت أهِل مكةَ م .1

 أن تُرِضَع نساُء الباديِة أبناَءهم  -ب باألمانِة؛ لذلك اتهصَف الرسوُل  .2

3.  ُ  عاد    -ج قوَم عاد  بِـأهلَك َّللاه

ِ صلى هللا عليه وسلم َحَكًما بينها؛  .4 َرِضيَِت القبائُل بالنبيي

 بسببِ 

 ريح  َصْرَصر  عاتية    -د

 كاَن الناُس يَحفُظون أموالَهم عند النبيِي   -ه إلى قوِم   نبيهه هوًدا kأرسَل هللاُ    .5



 اإلجابة :

 .أبناَءهم الباديةِ  نساءُ  ُترِضعَ  أن .1

 .  النبيِ   عند أمواَلهم َيحفُظون  الناُس  كانَ  .2

 .عاِتية َصرَصر ِريح .3

 .ِحكمته .4

 .َعاد .5

 صل من العمود )أ( بما يناسبه من العمود )ب(: -10
 

 َرَكعات   ثَلثُ   -أ ماُء البحرِ  .1

 يِصحُّ التطهُر به   -ب ِمن فضِل الوضوءِ  .2

اُم مكاٌن لقضاِء الحاجِة؛ لذلكَ  .3  نَِجَسة  -ج الحمه

 مغفرةُ الذنوبِ    -د صَلةُ المغربِ  .4

ِ؛ ألنها   .5  ل ندُخل ومعنا المصحفُ    -ه ل يجوُز الوضوُء بمياِه الصرِف الصحيي
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 .به التطهرُ  يصحُّ  .1

 .الذنوبِ  مغفرةُ  .2

 .المصحف ومعنا ندُخل ال .3

 .رَكعات   َثالث .4

 .َنِجسة .5
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ُرُهمْ  -ابِيَل أَبَ   )ِريَاًحا تَُدميِ
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 ِ يي حيِ  )الَمَطرِ  -الصيِ

 )ِطين   - نُور   -نَار   -َماء  (         ..................... ِمْن َخلََق هللاُ )تَعَالَى( الَمَلِئَكةَ  - 29

ًدا  - 30 ِه  (َصلهى هللاُ َعلَْيِه َوَسلهمَ )َكَفَل ُمَحمه هُ  -َجدُّهُ  (...   .................بَْعَد َوفَاةِ أُميِ  -َعمُّ

 )أَُخوهُ  -َخالُهُ 

أِْس  - ةُ الَمْضَمضَ  -َغْسُل الَوْجِه (.......  ...............ِمْن ُسنَِن الُوُضوِء  - 31  -َمْسُح الره

ْجلَْينِ   )َغْسُل الريِ

 .)األَْصنَامَ  -النهاَر  -الشهْمَس  -هللاَ تَعَالَى  (........................َكاَن قَْوُم ُهود  َيْعبُُدوَن  - 32

ُ  كلهمَ  - 33  الكعبةِ  ................عندَ  )عليه السَلم( ُموَسى لى( سيَدنا)تعاَّللاه

 غار حراءَسيناَء       ُطورِ  جبلِ  المقدس بيتِ   -المكرم

 ..................... « األمينِ »  كلمةِ  في الساكنةِ  الَلمِ  ُحكمُ  - 34

 اإلقَلب           اإلخفاءُ   اإلدغامُ   رُ إلظهاا 

ُ )تعا ميهزَ  35   .ويتدبرَ  ليفكرَ  ؛..................... بِـ لى( اإلنسانَ َّللاه

 القوة       القدمِ   اليدِ  العقلِ 

ُ )تعالى( على نشكرُ  36  ................ في باستخداِمهما اليدينِ  نِعمةِ  َّللاه

 دفع          إيذاءِ    ساعدةِ م                  ضربِ      .اآلَخِرينَ 
  ......................التينِ  سورةِ  في «َوَهَذا اْلَبَلِد اأَلِمين»   ِبـ لمقصودُ ا -33

 طور سيناء   ِمْصرُ   المنورةُ  المدينةُ    ةُ َمكَّ 
   األمينِ  الصادقِ     األنبياءِ  أبي  َّللاَّ  خليلِ   ............ِبـ )صلى هللا عليه وسلم ( ُمَحمَّد سيُدنا ُلقِ بَ  -34

 ذي النورين



ْعِديةُ  َحِليمةُ  -35  )صلى هللا عليه وسلم(النبيِ     .....................السَّ
 خالة          زوجةُ          مرضعةُ                       أمُّ  

  ......................في  )صلى هللا عليه وسلم( محمدٌ  النبيُّ  شاركَ  -36
 مكَة      بناء دار األرقم سورِ  بناءِ      الكعبةِ  بناءِ  إعادةِ           مكةَ  تِ بيو  بناءِ  

  ......................ألنه المسلميَن؛ عند مكانةٌ  األسودِ  للحجرِ  -37
 قديم      من أساس الكعبة زمن   من       أسودَ  بلون                     نةِ الج من نزلَ  

  ......................ِبـ اد  ع قومَ ) تعالى ( هللاُ  أهلكَ  -38
 الزلزال    األبابيلِ  الطيرِ                    ةالشديد الريحِ                      الطوفانِ  

 .الوضوءِ   .....................من المضمضةُ  -39
 كل ما سبق              شروطِ               فرائضِ                              ُسَننِ  

  ......................كل ِ  على الصالةَ  هللاُ  فرَض  -40
 شيخ             طفل                سلم  م                            مجنون   

  ......................ماءُ  الراكدِ  الماءِ  أمثلةِ  من -41
 المطر            النهرِ               البحرِ                             الِبَركِ  

  ..............ألنَّه صحيحة ؛ غيرُ  صالَته ولكنَّ  صلَّى، ثم توضأَ  ٌص شخ -42
 مضمض فمه ثالثابَبوِله    مالبَسه بلَّلَ        النهرِ  ماءِ  من توضأَ  ا          ثالثً  كفَّيه غسلَ  

  ......................عند نقوُله ُدعاءٌ  هذا ،"َواْلَخَباِئثِ  اْلُخُبثِ  ِمنَ  ِبكَ  أَُعوذُ  ِإنِ ي اللَُّهمَّ " -43
 انتهاء الصالة       الوضوءِ  من ااِلنتهاءِ       الحمَّامِ  من الخروجِ                  الحمَّامِ  دخولِ  

  ......................القيامةِ  يومَ  العبدُ  عليه يحاسبُ  ما أولُ  -44
 الحج               الصومُ              لصالةُ ا                          الزكاةُ  

   ......................ِبـ الوضوءُ  يصحُّ  -45
 الماء بالليمون                  رِ البح ماءِ           النَِّجسِ  الماءِ        الصحيِ   الصرفِ  ماءِ  

  ...................... الوضوءِ  فرائضِ  ِمن -46



 استخدام السواك           الرأسِ  مسحُ           المضمضةُ                        التسميةُ  
  ................إلى الظهرِ  وقتِ  خروجِ  من العصرِ  صالةِ  وقتُ  -47

 شروق الشمس          الليلِ  نصفِ            الفجرِ  طلوعِ                الشمس غروبِ  
  ...................... الوضوءِ  ُسننِ  ِمن -48

 النية       األذنينِ  مسحُ              الرأسِ  مسحُ                الرِ جلينِ  غسلُ  
 السؤال الرابع : أجب عما يلي :

 أقسم هللا في سورة ) التين( ؟ بم - -1
 والبلد األمين ) مكة المكرمة( بالتين والزيتون  وبجبل الطور في سيناء -ج
  ؟لماذا أقسم هللا بالبلد األمين في سورة ) التين( -2

 ) ليؤكد علو منزلة مكة وشرفها (.

 مة وأسرتها  للنبي صلى هللا عليه وسلم؟ ما سبب حب حلي -3

 بوجوده معهم (  والبركة) أحبت حليمة وأسرتها النبي صلى هللا عليه وسلم لما رأوا من الخير 

وَرُة التين ؟ َلَنا ما الذي ُتْظِهرهُ  -4  سُّ
ِ  التين تَْكِريمَ   سُّوَرةُ  لَنَا تُْظِهرُ  -ج ( )َعزه  َوأَنههُ  ،لإِلْنَسانِ  لَى ( َوتَعَا )ُسْبَحانَهُ  َّللاه  َوأَْحَسنَ  َخلَقَهُ  َوَجله

َرهُ  َخْلقَهُ   ويم .تَقْ  أَْحَسنِ  فَي َوَصوه

 ما الذي نتعلمه من تعليم هللا األسماء آلدم عليه السالم ؟ -5

 ) تعلو مكانة اإلنسان بالعلم وبه نعمر الكون ( .

 علل : خلق آدم فيه دليل على المساواة بين البشر. -6

  دم من تراب وهو أبو البشر جمعيا فكلهم متساوون ( ) خلق هللا آ 

7-  ُ  َبْعَد أْن أَتَمه َخْلقَهُ؟ (َعلَْيِه السهََلم)آَدَم  (َعزه وَجله )َماَذا َعلهَم َّللاه

 .كلهااألسماء .........

ُسوُل  -8  قَْبَل البَْعثَِة؟ (َصلهى هللاُ َعلَْيِه َوَسلهمَ )فِيَم َكاَن َيْعمُل الره



 ..................................رعي األغنام......

؟ قَْومُ  اتهَصفَ  بِمَ  -9   َعاد 

 .............................الكبر...........

( آدَم )عليِه السهََلم(؟ -10  بَم ميهز هللاُ )عزه وجله

 ................................................ميزه بالعقل.......

ُسولُ  َمتَى ولد -11  ؟(َوَسلهمَ  َعلَْيهِ  هللاُ  َصلهى) الره

 ...........................في الثاني عشر من ربيع األول ......

 فَقَْط. اثْنَْينِ  اْذُكرِ  َعِديَدة ، بِأُُمور   التيِينِ  ُسوَرةِ  ِفي)تَعَالَى(  هللاُ  أَْقَسمَ  -12

 البلد األمين  –طور سنين  –الزيتون  –التين .........

دٌ  قََضاَها َسنَةً  َكمْ  -13  السهْعِديهِة؟ َحِليَمةَ  السهييَِدةِ  َمعَ  (َوَسلهمَ  َعلَْيهِ  هللاُ  َصلهى) ُمَحمه

 ...................قرابة أربع سنوات........

 

 الطهُهوِر. الَماءِ  َمَصاِدرِ  ِمنْ  َمْصَدَرْينِ  اْذُكرْ  -14

 مياه األمطار  –مياه العيون  –مياه البحار  –مياه األنهار .........

ةُ  الُوُضوءِ  ِلنَْقِض  -15  َواِحًدا. َسَببًا اْذُكرْ  أَْسبَاب ، ِعده

 .خروج شيء من السبيلين  –نزيف الدم  –القيء  –زوال العقل  –النوم العميق ......

  

ِ  قدرةِ  على الدليلُ  ما  -16  الكوِن؟ َخلقِ  في َّللاه

 هذه كلُّ  والنهاِر، والليلِ  والجبالِ  والكواكبِ  واألرضِ  السماوات خلقُ  هو الدليلُ  ....................
د   نظام   َوْفقَ  تسيرُ  المخلوقاتِ   ...محدَّ

 .المَلئكةِ  عنِ  معلومات   ثَلثَ  اكتُبْ  .اإليمانِ  أركانِ  من ركنٌ  بالمَلئكةِ  اإليمانُ  -17

، نم خلَقهم ، هللا خلقِ  من خلقٌ  المالئكةُ  ............  ُمكَرمون، عبادٌ  وهم يشربوَن، وال يأكلونَ  ال فهم نور 
 ........يؤَمرون  ما ويفعلونَ  أَمَرهم، ما هللاَ  َيعُصون  ال

 َخلِقه؟ بعدَ   آدمَ  سيَدنا هللاُ  علهمَ  ماذا -18

 ...................................................كلَّها األشياءِ  أسماءَ  علََّمه ...................



ر -19  ؟ آدمَ  سيِدنا قصةِ  من ذلكَ  على الدليلُ  ما للتعلِم، ويدُعونا العلمَ  اإلسَلمُ  يقديِ

 والمعرفةَ  العلمَ  يحتاجُ  اإلنسانَ  ألن األشياِء؛ أسماءَ    آدمَ  سيَدنا علَّمَ   هللاَ  أن الدليلُ  ......................
 ................األرَض  ليعمرَ 

 أبنائِه؟ اختَلفِ  سببُ  وما ؟  آدمَ  َدناسي  هللاُ  خلقَ  ممه  -20

، من آدمَ   هللاُ  خلقَ  .......  .............األلوانِ  مختلفُ  الترابَ  ألن أبناؤه؛ واختلفَ  تراب 
دٌ  النبيُّ  َعِملَ  ماذا -21 ه إلى انتقلَ  عندَما   ُمَحمه  ولماَذا؟ َطاِلب ؟ أَبِي َعميِ

د  مُ  النبي   عمل   ......................... مَّ ه ليساعد   األغناِم؛ رعيِ  في  ح   .....................عنه ويخفف   عمَّ

 .ذلك على يدلُّ  درستَ  مما موقفًا اذُكرْ  .اإلسَلمِ  قبلَ  العربِ  عند عظيمةٌ  مكانةٌ  األسودِ  للحجرِ  -22

 .الشرف   هذا تنال   نأ قبيلة   كل   وأراد ت مكانِه، في األسودِ  الحجرِ  وضعِ  حول   القبائلُ  اختلف تِ  ............

.................... 

 كثيًرا؟ حب ا   محمًدا النبيه  وأسرتُها السعديةُ  حليمةُ  السيدةُ  أحبهتِ  لماذا -23

 إرضاع   ق بُوِلها بعد   عليهم نزل ت   التي البركاتِ  بسببِ   ..............................

 ِ  .باللبنِ  ناقتِها ضرعِ  وامتالءُ  البطيئِة، األ ت انِ  سرعةُ  البركاتِ  هذه وِمن  محمد   النبي 

.............. 

؟ قومِ  مع  هود   سيِدنا قصةِ  من نتعلمُ  ماذا  -24  عاد 

ي والغرور   التكبر   وأن بِعباده، رحمةً  واألنبياء   الرسل   أرسل    للا   أن نتعلمُ  .........................  يؤد ِ

علهاي النعمةِ  شكر   وأن الهالِك، إلى بصاحبِه  ...............تدومُ  ج 

ُ  أهلكَ  كيفَ   -25 ؟ قومَ   َّللاه  وِلماذا؟ عاد 

تهم عليهم أت ت شديدة ، بريح   عاد   قوم    للاُ  أهلك   ......................... ر   رسولهم كذَّبوا ألنهم تدميًرا؛ فدمَّ

 ..............باهلل وكفروا ، هوًدا سيدنا

 .السبب موضحا منها، مكانًا اذكر فيها، حاجةال قضاء تجنب يجب أماكن هناك  -26

 ظل تحت – الناس طريق ....................................................................................
 ...........الناس يتأذى ال حتى يجري؛ ال الذي الراكد الماء في – شجرة

 المغرب؟ صَلة وقت ما -27

 الشمسِ  ُغروبِ  من ..............................................................................................
َفقِ  َمِغيبِ  إلى  .......................................األحمرِ  الشَّ



 .منها شرًطا اذكر بها، إل تصح ل شروط للصَلة -28

 الطهارة – الوقتِ  دخولُ  ........................................................................................
 ...........................................القبلة استقبال – العورة ستر – الوضوء –

 الفجر؟ صَلة ركعات عدد كم -29

..................................................................................................... 
 .ركعتانِ 

............................... 

 الصَلة؟ وقت دخول قبل يصلي الذي الشخص صَلة حكم ما -30

 .باطلةٌ  صالته ......................................................................................
............................................ 
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